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تأل#ف 
- معاو)ة  أ/.

مازن بن ع4د الرحمن ال4حص1- 
 -

و/? @Aالب



٢أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

Fسم هللا الرحمن الرح#م 

 Lفض#لِة الب#اِن، 
َ
 الحمد V الذي اختصَّ اإلNسان

، المرسل Lالنور  \  هللا  ع1 محمٍد خاتِم الن_ي[@
a

وص1
وا 

ُ
َق أن dأت

f
ل

َ
ى الخ ، الذي تحدَّ \ ، والkتاِب المسiب[@ \ المب[@

ْضِله، وع1 آله وصح4ه 
َ
Lمثله فعجزوا عنه، وأقّروا Lف

 .
v
ا @Aكث 

v
م xسل#ما

a
وسل

- أLا Lكر محمد بن ع4د الرحمن 
\zعد، فإن القاL أما 

- �عة ال4ديهة 
بن ق�)عة (�ان من إحدى عجائب الدن#ا �\

- أفصح لفظ وأملح 
ل عنه �\

�
Lالجواب عن جميع ما ُ�ْسا

- كتاLه "وف#ات 
�ان �\

�
- ابن خل

\zما وصفه القا�سجع)؛ 
- ابن ق�)عة Lموه4ة أدب#ة 

\zاألع#ان"، وامتاز القا
فه وال dفارقه، 

�
 ال يت�ل

v
استح�مت ف#ه ح�? صارت ط4عا

 .(
v
 فلست أستطيع له دفعا

v
ووصفها Lقوله: (صار �- ط4عا
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- ابن ق�)عة 
\zوقد اهتّم الناس بتدو)ن أج¢¡ة القا 

 ،
v
- أخ4ارە جزءا

وتناقلوها، Lل أفرد أبو الف�ج الشل¦- �\
- (ت 460 ه) 

وا/\ @Aف الق و�د أبو Lكر محمد بن �®
- كتاLه الذي سّماە "أ�Lار األف�ار" عدة 

الشاعر المشهور �\
�ان: 

�
مسائل وجواLاتها من هذە المسائل، وقال ابن خل

�ان رؤساء ذلك الع² وفضالؤە dداعبونه و)كتبون إل#ه )
 @Aالمسائل الغ�)4ة المضحكة، ف#كتب الجواب من غ

 ِلـَما سألوە، و�ان الوز)ر المذكور 
v
توقف وال تل4ث مطاLقا

dغري Lه جماعة dضعون له من األسئلة الهزل#ة ع1 
)ة ل#ج#ب عنها بتلك  \ \Aمعان ش�? من النوادر الط

األج¢¡ة). اه. 
- ابن ق�)عة من نوادر 

\zما ق#ل عن القا -
 فشّد/\

- أخ4ارە ونوادر مسائله، 
- إ� إفراد جزٍء �\

عجي4ة، ودفع�\
- وأخ4ارە، 

\zترجمة القا -
والنصف األول من الجزء �\

- المسائل وأج¢¡ته العجي4ة، وهناك 
\� -

والنصف الثا/\
- خّستها تمنع من 

\zعض المسائل وردت عن القاL
- ما استظرفت من �المه و�ان  - كتا/.

ذكرها، فانتق#ُت �\
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ف#ه منفعة وxسل#ة أدب#ة للقارئ، والحمد V رب 
 . \ العالم[@

وكتبه 
أبو معاوية 
مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي 
بيروت، اخلميس 2 ذي احلجة 1441 هـ 
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* ابن ق%$عة 
ترجمة القا,+

اسمه وكن¿ته: 

 محمد بن ع4د الرحمن، وكن¿ته أبو Lكر، وُ)عَرف Lابن 
�)عة. 

ُ
ق

- "تار)ــــخ Lغداد" (317/2) 
 هكذا ترجم له الخط#ب �\

- Nس4ه، إال أن ابن 
وجميع َمن أ/? Lعدە، ولم يÆ)دوا �\

َ�)عة: Lضم القاف وفتح الراء وسكون ال#اء 
ُ
�ان قال: وق

�
خل

\ مهملة، وهو لقب جّدە،  المثناة من تحتها و¡عدها ع[@
. اه.  -

كذا ح�اە السمعا/\
- ترجمته 

\� -
: لم أجد السمعا/\ -

و/? @Aقال أبو معاو)ة الب
) dذكر أن  -Ç(مادة: الق�È401/10) "سابNاأل" -

\� -
\zللقا

 -
- "الل4اب �\

\� @Aنما قال ابن األثÊَعة) لقب جّدە، و(�َ
ُ
(ق
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- أبو Lكر محمد 
\zساب" (31/3): (وأما القاNب األdتهذ

بن ع4د الرحمن الق�)Ç- المعروف Lابن ق�)عة ال4غدادي 
ە). اه. فهل سقطت الع4ارة من مطبوعة  ِسَب إ� جدِّ

ُ
Ìف

- Nس_تها 
"األNساب" أم قالها ابن األثA@ ووهم ابن خل�ان �\

؟  -
للسمعا/\

َ�)عة): 
ُ
التع�)ف �Lلمة (ق

- "تهذdب 
 قال أبو منصور األزهري �\

اث): الق�)ــــع: الفحل الذي  ?Aط. إح#اء الÈ155/1) "اللغة
)عها، أي  )ــــُع الkِت¿4ة وِق�ِّ Ò�

َ
 ق

ٌ
اب، و)قال فالن ى لل²\ِّ dَُصوَّ

رئÔسها. 
 الب#ت: خA@ موضع ف#ه، 

ُ
 وقال ابن السك#ت: ق�)عة

ه،  - برد فخ#ار ِكنِّ
ه، وÊن �ان �\

�
- َحر فخ#اُر ِظل

�ان �\ 
ْ
إن

 ناقتك لق�)عة، أي 
ّ
ء خ#اُرە، و)قال إن -

رعة �لِّ ×®
ُ
وق

4َعة. اه.  مؤخرة للضَّ
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مولدە ووفاته: 

 ، -
\zقال الخط#ب: قال �- ع1- بن المحسن القا 

- يوم 
- ابن ق�)عة �\

وهالل بن المحسن ال�اتب: تو�\
 \ \ من جمادى اآلخرة سنة سبع وست[@ السÛت لعL ®Úق[@

وثالث مئة. 
\ سنة. اه.  زاد هالل: عن خمس وست[@

Ý أن  : و)ف#دنا قول هالل الصا/. -
و/? @Aقال أبو معاو)ة الب

\ وثالث مئة.  - سنة اثÌت[@
\zمولد القا

- "تار)ــــخ 
وترجمة الخط#ب ال4غدادي البن ق�)عة �\

Lغداد" Þ (320 – 317/2)- أطول وأوثق ترجمة، لقرب 
عهدە Lه. 
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�)عة: 
ُ
- ابن ق

\zها القا
ّ

àتو -
األعمال ال�?

ە أبو السائب عت4ة بن عب#د هللا 
ّ

àقال الخط#ب: و 
ها من أعمال  @Aة وغdند - (ت 350 ه) قضاء السِّ

\zالقا
الفرات. اه. 

ندdة  - "األNساب" (319/3): السِّ
\� -

 وقال السمعا/\
 -âتوج -

ت بها �\ \ ?Aغداد، اجL -ãق�)ة ع1 الفرات بنوا -Þ
- عنها. اه. 

إ� األن4ار، وان²ا�\
- أو   و)4دو عندما صاَحَب ابُن ق�)عة الوز)َر المهل�.

- Lغداد، ولعلها �انت 
\� 

َ
األمL @Aخت#ار تو� الِحْس4َة

 -
- الم�اي#ل واألوزان FسÛب تدقيق ابن ق�)عة �\

\� 
َ
الِحْس4َة

. قال  - - سÛب اتصاله Lالوز)ر المهل�.
\� -

الحساب �ما س#أ/?
- أبو أحمد الماسح: �انت الحس4ة 

الخط#ب: حدث�\
ب4غداد إ� ابن ق�)عة. 

 والِحْس4َة Þ- وظ#فة جل#لة رف#عة الشأن، 
- األمر والنâ- والتحدث ع1 

وموضوعها التحدث �\
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المعا�ش والصنائع واألخذ عd 1د الخارج عن ط�)ق 
- معÔشته وصناعته. 

الصالح �\

 : - .�
a
- محمد الُمهل مصاحبته للوز)ر أ/.

 - \ اآل/.  قال الوز)ر األدdب أبو سعد منصور بن الحس[@
- "نæA الدر" (È176/5ط. العلم#ة): 

(ت 421 ه) �\
سمعُت الصاحَب رحمه ُهللا dقول: �ان سÛُب اتصال ابن 
�ان  

َ
- أن ابَن ق�)عة - محمد المهل�. - Lالوز)ر أ/.

\zالقا 
َ
ق�)َعة

، ف#ه درهمان ودانقان 
v
َم رã له، فرفَع إل#ه ِحساLا ِّ#

َ
ق

- الحساب. 
تان، فدعاُە، وأنكَر عل#ه اإلغراق �\ وَحبَّ

، فلسُت أستطيع 
v
ها الوز)ُر، صاَر �- َط4ْعا : أيُّ -

\zفقال القا
 .

v
عا

ْ
له َدف

  é
v
عا

ْ
ه عنك َصف

ê
فقال الوز)ر: أنا أز)ل

ُ¡ه. اه.  َّ�
َ
ثم استدناُە Lعد ذلك، وق

È509/17) "مرآة الزمان" -
 وقال ِس4ط ابن الجوزي �\

- محمد الحسن  �)عة Lأ/.
ُ
- ابن ق

\zصَّ القا
ُ

ط. الرسالة): خ
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- أdامه، والزمه، 
- الوز)ر (ت 352 ه) �\ .�

a
بن محمد الُمَهل

ونفق ع1 عز الدولة من Lعدە. 
- "سA@ أعالم الن4الء" (326/16): �ان 

\� -  وقال الذه�.
- مجالس اللهو، وله 

\� -  للوز)ر المهل�.
v
ابن ق�)عة مالزما

أج¢¡ة Lل#غة مسكتة، و�ان الوز)ر dغري Lه الرؤساء 
في4اسطونه. 

مصاحبته لعزِّ الدولة Lخت#ار: 

È509/17) "مرآة الزمان" -
 قال س4ط ابن الجوزي �\

 - .�
a
- محمد الُمَهل �)عة Lأ/.

ُ
- ابن ق

\zصَّ القا
ُ

ط. الرسالة): خ
- أdامه، والزمه، ونفق ع1 عز الدولة من Lعدە، 

الوز)ر �\
له  َطَف Lه عندە، ونادمه، و�ان ال dُفارقه، وُ)َحمِّ

ì
¡ه، ول َّ�

َ
وق

نة. اه.  الرسائل، وله ألفاظ ُمَدوَّ
- أبو 

\zغداد": قال �- القاL تار)ــــخ" -
 وقال الخط#ب �\

 
v
: ورد األمL @Aخت#ار واسطا -îالعالء محمد بن ع1- الواس
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\ وثالث مئة ومعه القاض#ان أبو محمد بن  - سنة ست[@
\�

معروف، وأبو Lكر بن ق�)عة. اه. 
ِتَ#ار هو أبو منصور عز الدولة ابن ُمِعز الدولة 

ْ
 وَ¡خ

ك Lالعراق 
f
dْلï- (ت 367 ه)، و�- الُمل أحمد بن ُبَ¢ْ)ه الدَّ

Lعد أب#ه، وتزّوج الخل#فة الطائع LابÌته شاە ناز ع1 مئة 
- أبو Lكر بن 

\zد القا
ْ
ألف دينار، وخطب وقت الَعق

ِتل عز 
ُ
\ وثالث مئة، وق - سنة أر¡ــعð وسّت[@

َ�ْ)َعة، وذلك �\
ُ
ق

 \ ا وثالث[@ ñوثالث مئة، وعاش ِست \ الدولة سنة سبع وست[@
سنة. 

و:  ُÚّْناِخ
َ
- مجالس عضد الدولة ف

\zحضور القا

- ابن ق�)عة 
\zات ستمر معنا أن القاdهناك عدة روا 

و بن  ُÚّْناِخ
َ
�ان dح²\ مجالس السلطان عضد الدولة ف

ïِ- (ت 372 
ì
dْل ن الدولة الحسن بن ُب¢)ه الدَّ

f
óالسلطان ُر

- ح#اة ابن عمه Lخت#ار و¡عد مقتله، لkن لم dعد 
ه) �\

 - �انت عند الوز)ر المهل�. -
لة ال�? \ \Aالجاە والم -

\zللقا
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واألمL @Aخت#ار، Lل ورد أن عضد الدولة صادر من ماله 
 -

\� -
مئة ألف درهمé فقال محمد بن ع4د الملك الهمذا/\

ي" (ص È223ط. المط4عة  .Aت�ملة تار)ــــخ الط"
ال�اثول#ك#ة): حصل عضد الدولة من المصادرات ألف 

- عمر  ألف وxسع مئة وخمسون ألف درهم؛ منها من أ/.
\ ألف ألف وخمس مئة ألف  بن عمر ادى �اتب س4كتك[@
- ألفا ألف درهم، ومن ابن 

- Lكر األصفها/\ درهم، ومن أ/.
ق�)عة مئة ألف درهم. اه. 

 -
\zمن ظ�)ف جواب القا 

v
 وضحك عضد الدولة يوما

ە، فقال ابن  Ò
\ ْ \Aْهوە وَط

ì
- ل

نا Lخت#ار �\
f
óابن ق�)عة وقال: شاَر

 Lمثل 
َ عا�®

ُ
ق�)عة: أيها الملك، ل�ان زمان وآل والملوك ت

 من اللهو بَنصÔب وأخذنا 
َ

ذ
َ

خ
�
أخالقها، وÊن �ان Lخت#ار ا

- الِجدِّ Lح#ث dَختار و)ؤثر 
معه فإن موالنا dَِجُدنا �\

و)حّب. 



١٣أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

عائلته: 

- أن له عدة أوالد، 
\zترجمة القا -

 نقل الخط#ب �\
- أبو القاسم ع1- بن المحسن 

\zَنا القا
َ
ث فقال: َحدَّ

، قال: قال أبو Lكر بن ق�)عة البنه: أLا إبراه#م ما  -
\ãالتنو

شغلك عن أب#ك؟ اسiنفق رأسك، واستمرس أخدعك، 
واستعركت أذناك. 

: وسأله عضد الدولة عن أوالدە، و�انوا مع  -
\ãوقال التنو

- عققة، وعن أمري مرقة، وهم 
Lخت#ار، فقال: هم ب�\

Lذلك فسقة. اه. 
، و)4دو أنه �ان dعاتبهم  æAóمن األوالد ثالثة أو أ -

\zفللقا
- كتب 

 أليٍّ من أوالدە �\
v
هم Lه، ولم أجد ذكرا ع1 عدم برِّ

اجم.  ?Aالتار)ــــخ وال
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قالوا عنه 

: هو واحد زمانه. (التذكرة  -  1 - قال الوز)ر المهل�.
الحمدون#ة). 

 2 - وقال صاح4ه أبو ح#ان ع1- بن محمد بن الع4اس 
- "ال4صائر 

- حدود األر¡ــع مئة) �\
التوح#دي (�ان �\

والذخائر"(100/4- 101): �ان ابن ق�)عة كثA@ النوادر، 
غÆ)ر الحفظ، فصيح اللسان ع1 ت�لف مع ذلك. 

- أLا حامد dقول: ب4غداد ثالثة قضاة، 
\zوسمعت القا

أحدهم جّدي الظاهر هز�- ال4اطن، واآلخر هز�- الظاهر 
جدي ال4اطن، والثالث جدي ال4اطن والظاهر. فُسِئل عن 
هؤالء الثالثة فقال: أما ابن معروف فظاهرە جد و¡اطنه 
هزل، وأما ابن ق�)عة فظاهرە هزل و¡اطنه جد، وأما ابن 

أم ش¿4ان فظاهرە جد و¡اطنه جد. 
- حامد: ..... وأما جد ابن  ق أبو ح#ان ع1 قول أ/.

�
وعل

- ظاهرە ألنه وقف 
- Lاطنه فما أغناە عن هزله �\

ق�)عة �\



١٥أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

الممتعض منه المت4اعد عنه، وصار نا÷ە وعاذرە ال 
- ته¢)ن شأنه إال تمل#حه واستظرافه. 

dجدان �\

 3 - وكتب الصاحب إسماع#ل بن ع4ّاد (ت 385 ه) 
 dقول ف#ه: 

v
- الفضل ابن العم#د (ت 360 ه) كتاLا إ� أ/.

- ابن 
\zالقاL عَرفdُ المجلس شيخ خف#ف الروح -

�ان �\
 -

- مسائل خّستها تمنع من ذكرها، إال أ/\
\� -

ق�)عة، جارا/\
  .( *استظرفت من �المه(

 4 - وقال الخط#ب: �ان كثA@ النوادر، حسن الخاطر، 
عج#ب ال�الم، �Úع Lالجواب المسج¢ع المطب¢ع من 

غA@ تعمل له، وال تعمق ف#ه. 

 َ @Aوح، كث ف#َف الرُّ
َ

 5 - وقال س4ط ابن الجوزي: �ان خ
اِدرة.  َب النَّ ، َمليَح الِع4اَرِة، َط#ِّ ÒحÆْالَم

- كتاLه "وف#ات األع#ان، وأن4اء أبناء الزمان، مما ثÛت Lالنقل أو 
(*) نقلها ابن خل�ان �\

السماع أو أث_ته الع#ان" (383/4).
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 -
�ان: �ان من إحدى عجائب الدن#ا �\

�
 6 - وقال ابن خل

- أفصح 
ل عنه �\

�
�عة ال4ديهة Lالجواب عن جميع ما ُ�ْسا

لفظ وأملح سجع. 

 
v
- "سA@ أعالم الن4الء": �ان مّزاحا

\� -  7 - وقال الذه�.
، �)ــــع الجواب. 

v
 فاضüً، ذكّ#ا

v
خف#ف الروح، أدي4ا

 
v
- "ال4داdة والنهاdة": �ان فص#حا

\� @A8 - وقال ابن كث 
- Lال�الم المسج¢ع من غA@ ت�لف وال تردد، و�ان 

dأ/?
ة .  جم#ل المعا�®

هل روى ابن ق�)عة الحدdث؟ 
 قال الخط#ب: وال أعلمه أْسَنَد الحدdث. 

- "المنتظم" (È258/14ط. العلم#ة): 
وقال ابن الجوزي �\

- Lكر ابن األن4اري، وال dعرف له مسند من  روى عن أ/.
الحدdث. 
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من فتاو)ه: 

 -
\� 

v
َ�)عة دائما

ُ
- ابَن ق

\ الزاهري �ستف�? �ان أبو الحس[@ 
دە  َّdأ -

\zقول القاd ما :
v
الٍت dََضُعها، فكتب إل#ه يوما َعضُّ

َ
ت

َبها 
َ
ن
َ
ي ذ ?Aع الُمش

َ
 ع1 َرُجل، فلما رف

v
- رجٍل Lاع ِحْجرا

هللا �\
صلت 

َّ
ة؛ ات

َ
ت ن ثمنها، فخ�ج منها ر)ــــح ُمَصوِّ

ْ
َبها Lعد َوز

�
ل

َ
لُ#ق

 أو 
ُ
dَة ُجل، ما الواجب فيها الدِّ \ الرَّ قأْت ع[@

َ
Lَحصاٍة فف

ّد؟  الرَّ
 Vه: الجواب و¡ا  فكتب ابُن ق�)عة تحت خطِّ

ð وال 
َ?A

ْ
\ ُمش ْجرÒ عادة Lمثل هذە ال4َدائعÒ ب[@

َ
التوفيق: لم ت

 -
ْسَطر �\

ُ
x قهاء، ولم

ُ
تاوى الف

َ
- ف

Lائع، فلذلك لم ت4ýت �\
ه dَجري ُمجرى 

ì
ل
ì
þن هذا وما شاkتب العلماء، ول

ê
ك

 
َ
َ�ج من أح�ام الُعقول، فأقول: إن ِدdَة

ْ
ضول، الُمْسَتخ

ُ
الف

- ُح�م الُمْهَدار؛ ألن (الَعْجماَء 
\� 

ٌ
غاة

f
ما َجَنْتُه الِحجر ُمل

ّ المختار - ص1 هللا عل#ه  - ِ.� َجْرُحها ُج4ار)، لحدdث النَّ
اَر 

َ
ِف َعورتها اْسiث

ْ
ش

ì
ي عند ك ?Aوسلم -، ال سّ#ما والُمش

َعة واجب، وع1 ال4ائع لها 
f
ل ها، ولkن َردُّ السِّ

َ
�اِمَن َسْوَرت
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ها 
ُ
، َمِض#ق

v
س ِحْجرا

a
4ض؛ ألنه َدل

َ
إرجاُعها ورُد ما ق

َ من ذلك، وÊن  ْ .Aها, ولم َي
ُ
ها َب#َدق

ُ
ها، وُمْطِلق

ُ
َمْنَجن#ق

هام إذا �انت طا!شة فتلك من العيوب الفاِحشة،  السِّ
بون للخ#ل 

�
ل

َ
ما َ�ستظهُر الُمق

�
وأغراضها نواِظُر الَحَدق، وقل

 ( َرق.( *Lالدَّ

من شعرە: 

- الحسن، قال:  - محمد بن أ/. ِ
\�
َ
ث  قال الخط#ب: َحدَّ

- Lمكة، 
Ý/ساkأبو الع4اس أحمد بن ع1- النحوي ال -

أNشد/\
- يÌشد: 

\zقال: سمعت ابن ق�)عة القا

- الkذاب ح#له 
- َمن ينم ...... ولÔس �\

�- ح#لة �\
- ف#ه قل#له 

من �ان dخلق ما ........ dقول فح#ل�?

- "مرآة الزمان" (510/17)، وذكر محققه أن (الِحجر) 
(*) نقلها س4ط ابن الجوزي �\

Þ- أن�æ الخ#ل. 
والحدdث رواە ال4خاري (6912) ومسلم (1710).
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 لÔس هو قائله، 
v
َسب إل#ه ابن الجوزي شعرا

َ
N وقد 

الد 
َ

والصواب قائله أبو العيناء محمد بن القاسم بن خ
)ر (191 – 283 ه)، �ما نقل ابن  وّي ال²\ّ

َ
غ
"
اإلخ4ارّي الل

- أبو الول#د الحسن  ِ
\�
َ
ث ق�)عة نفسه، فقال الخط#ب: َحدَّ

َنا ع1- بن محمد بن أحمد 
َ
ث بن محمد الدر¡ندي، قال: َحدَّ

- أبو Lكر محمد بن 
\zَنا القا

َ
ث الخت1- بواسط، قال: َحدَّ

َنا ع1- بن مو× 
َ
ث ع4د الرحمن بن ق�)عة، قال: َحدَّ

)ر Lم�¡عة  ال�اتب، قال: اتفقت أنا وأبو العيناء ال²\
- إ� 

: أحب أن xساعد/\ مت عل#ه، فقال �-
�
، فسل الخر×-

سوق الدواب، فتوجهنا نقصدها، فزحمه حمار عل#ه 
راóب، فأNشأ dقول: 

 Òغار ّل والصَّ
ُّ

 ع1 الذ
v
ا ْ .Aَص ..... Òهار #ِل والنَّ

a
dَا خالَق الل

 Òع1 حمار ðومن حمار ..... ðال حمارL م من َجواٍد�

 فقائل الشعر هو أبو العيناء، ونقله ابن ق�)عة عن 
 -

ع1- بن مو× ال�اتب عنه، ب¿نما قال ابن الجوزي �\



٢٠أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

 حمار 
v
- "المنتظم": زحمه (أي ابن ق�)عة) يوما

ترجمته �\
عل#ه راóب، فقال: .... فذكر الشعر، وت4عه ع1 الخطأ 

س4ط ابن الجوزي والصفدي. 

فائدة: 

- العيناء ونوادرە العجي4ة،  - أخ4ار أ/.
ف Lعضهم �\

�
 أل

 -ïالعيناء الهاش - فانظر فقرة (1618 – من نوادر أ/.
- الثالثة"، وهاþم منها Lعض 

و/? @Aال²4ي) من "كناشة الب
نوادرە: 

 -
 1 - لما استوزر صاعد Lعقب دخوله من الن²ان#ة �\

. فعاد  اإلسالم صار أبو العيناء إ� LاLه، فق#ل: dص1-
 éٍد لذةdفقال: معذوٌر، ل�لِّ جد . فق#ل: dص1-

ة العظام؛  @Aفوجدها كث 
v
 قدرا

v
 2 - وقدم إل#ه يوما

 é؟ .Aفقال: هذە قدٌر أم ق



٢١أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

 3 – وحـمله Lعض الوزراء ع1 داLٍة، فانتظر علفها، 
- عل#ه 

فلما أLطأ عل#ه قال: أيها الوز)ر هذە الداLة حملت�\
  é؟ َّ أو حملته ع1-

- محمد؟   4 - ومرَّ ع1 دار عدو له؛ فقال: ما خA. أ/.
 éة وال²اخ؟

َّ
فقالوا: �ما تحب. قال: فما Lا�- ال أسمع الرن

؟ قال: �ما  -
Ý/5 - وقال له أبو الجماز: ك#ف ترى غنا 

قال هللا عز وجل: {إن أنكر األصوات لصوت احلمير} (لقمان، 

 !(19

xشّ#عه: 

- ابن ق�)عة، ولم 
\zشّيع القاx ذكرL انفرد الصفدي 

dذكر xش#عه جميع َمن ترجم له؛ �الخط#ب أو ابن 
 -

- رغم ترجمته له �\ الجوزي أو ح�? الحافظ الناقد الذه�.



٢٢أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

عدد من كت4ه، لkن xش#عه غA@ مس4iعد لصحبته آلل 
ُبَ¢)ه؛ وهم ش#عة جلد.  

- Lالوف#ات" (227/3 – 228): �ان 
- "الوا�\

قال الصفدي �\
ب#ات،  

�
ع، وِمن شعرە ا - أبو Lكر بن ق�)عة يiشيَّ

\zالقا
منها: …… (فذكر Lعض األب#ات الدالة عx 1ش#عه). 

- أخ4ار ابن ق�)عة: 
\� 

v
ف جزءا

�
ّ يؤل -¦

f
ل

ِّ
أبو الف�ج الش

 \ - "الدر الثم[@
 قال ابن أنجب السا&- (ت 674 ه) �\

" (ص È59ط. الخزانة الحسÌ#ة):  \ - أخ4ار المصنف[@
\�

محمد بن محمد بن سهل، أبو الف�ج، أحد الkّتاب 
، له تصÌ#ف، وهو: كتاب "الخراج"، وكتاب  \ المتأّدب[@

واعر"، وكتاب "تحف المجالسات"، وكتاب 
ّ

"الÌساء الش
- أخ4ار 

- صناعة اإلNشاء، وكتاب �\
"ال�)اضة"، وكتاب �\

- شهر ر¡يع اآلخر من 
- ابن ق�)عة. و�انت وفاته �\

\zالقا
ة وأر¡ــع مئة. اه.  ®Úسنة ثالث ع
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- "تار)ــــخ االسالم" (393/9- 
\� -  وترجم له الذه�.

 ّ -¦
f
ل

ِّ
َ�ج الش

َ
394) فقال: محمد بن محمد بن سهل أبو الف

ّي ال�اتب، أحد الفضالء ال4kار، له كتاب  َ .A
f
kالُع

"الخراج"، وكتاب "الÌساء الشواعر"، وكتاب 
- جزء، 

\� " -
\zعة القا(ْ�َ

ُ
"المجالسات"، و"أخ4ار ابن ق

وكتاب "الّ�)اضة"، وغA@ ذلك. روى عنه أبو منصور 
\ سنة.  ّي، وُعّمر xسع[@ َ .A

f
kمحمد بن محمد بن أحمد الُع

)ن وأر¡ــع مئة.  ®Úخ ر¡يع األّول سنة ثالث وع
f
- سل

\� ّ -
ُو�\

ُ
ت

ا. اه.  َ .A
f
kرى ُع

ُ
والشلح: ق�)ة من ق

 - فذكر ابن أنجب وفاته سنة (413 ه)، ب¿نما ذكر الذه�.
وفاته سنة (423 ه). 

 ، -¦
f
ل

ِّ
- األNساب (141/8) : الش

\� -
 وقال السمعا/\

- آخرها الحاء 
\ المعجمة وسكون الالم و�\ LكÚ الش[@

ا  .Aأنها ق�)ة من عك -
المهملة، هذە الÌس4ة إ� شلح، وظ�\

بنواL -ãغداد. اه. 
- "ت�ملة اإلþمال" (È536/3ت: 

 وقال ابن نقطة �\
): الشلح ق�)ة ع1  - ِ.¦

f
ل

َّ
ِ¦- والش

f
ل

ِّ
- (Lاب الش

ع4د القيوم) �\
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 \ - Lفتح الش[@ ل¦.ِ
َّ

ا ق�)4ة منها، وأما الش .Aأرض عك
: Nس4ة إ�  -

المعجمة وكÚ الج#م؛ قال أبو سعد السمعا/\
ك منها. اه.  ?Aشلج ق�)ة من قرى طراز إحدى ثغور ال
 -

 واطلع dاقوت (ت 626 ه) ع1 الkتاب، فقال �\
- كتاب "أخ4ار 

"معجم ال4لدان" (358/3): قرأُت �\
- أبو Lكر محمد بن ع4د الرحمن بن ق�)عة" - الذي 

\zالقا
ألفه أبو الف�ج محمد بن محمد بن سهل الشل¦- من 

: ...... فنقل من 
v
- يوما

\zهذە الق�)ة – قال: قال �- القا
- "إرشاد األر)ب"، 

 آخر �\
v
ا .Aن، ونقل خ( .Aتاب خkال

 .(2280/5)
\ الناس  - الف�ج الشل¦- انÚi® ب[@ و)4دو أن كتاب أ/.

واشتهر، فقال ابن خل�ان (ت 681 ه): البن ق�)عة 
- كتاب مشهور Lأdدي الناس. اه. 

مسائل وأج¢¡ة مدونة �\
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- "معجم ال4لدان": 
تÌب#ه ع1 تصح#ف متكرر �\

- مطبوعة "معجم ال4لدان" (358/3) اسم 
 جاء �\

ُج). ولم 
f
- الف�ج محمد بن محمد بن سهل: (ِشل ق�)ة أ/.

ف dاقوت آخر ال�لمة فقال: LكÚ أوله وسكون  dعرِّ
- تلك الفقرة 

\� 
v
اء. اه. وورد مرارا .Aثان#ه؛ ق�)ة قرب عك

) Lج#م  - ذكر الق�)ة (شلج) والÌس4ة إليها (الشل¦.
منقوطة. 

ح) Lحاء مهملة 
f
: الصواب (ِشل -

و/? @Aقال أبو معاو)ة الب 
- وابن نقطة وابن نا÷ الدين وابن 

�ما ذكر السمعا/\
هم، وقد عّرف dاقوت Lق�)ة (شلج) ق4لها  @Aحجر وغ

فقال: (شلج ... ق�)ة من طراز xش4ه Lل#دة وÞ- أحد ثغور 
ك)، فَوَجب الرج¢ع لمخطوط "معجم ال4لدان"  ?Aال

لتحدdد الخطأ: أهو من dاقوت أن من طابع الkتاب؟ 
- المكت4ة 

ورجعت لمخطوطة "معجم ال4لدان" �\
 ÚكL ار(س، وخطها واضح، فإذا فيها: (ِشلحL -

الوطن#ة �\
- كتاب 

ا، قرأت �\ .Aأوله وسكون ثان#ه، ق�)ة قرب عك
- أبو Lكر محمد بن ع4د الرحمن بن ق�)عة 

\zأخ4ار القا
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 - فه أبو الف�ج محمد بن محمد بن سهل الشل¦.
�
الذي أل

: dا أLا الف�ج 
v
- يوما

\zمن هذە الق�)ة، قال: قال �- القا
- بودي أنك من الصلح المشتق اسمها من الصالح  الشل¦.

فإن الشلح ع1 ما عرفناە مشتق من أسماء ره4ان 
dلحدون وأعراب dفسدون. قال: �ان عز الدولة قد خ�ج 
- معه إ� � من رأى للتص#د وانفق إ� أن نزل 

\zوالقا
ِسب إ� 

ُ
N شا*ء دجلة .... وقدF -Þقرب الشلح وL

- الف�ج وابنه: أبو القاسم آدم بن محمد بن  الشلح غA@ أ/.
ي المعدل).  .Aالهيثم بن ن¢¡ة الشل¦- العك

- المخطوط - وقد أرفقُت صورة منه- ورد اسم الق�)ة 
ف+\

، وهو الصواب. 
v
(شلح) مرارا
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المسائل واألج¢¡ة العجي4ة 

- "تار)ــــخ Lغداد" (317/2): قال 
 1 – قال الخط#ب �\

- أبو العالء محمد بن ع1- الواسî- (ت 431 
\zالقا -�

 يiسايران بواسط، 
v
ه): �ان ابن معروف وابن ق�)عة يوما

ر ابن ق�)عة وقّدم ابن 
ّ

فدخال درب الصاغة، فتأخ
رت 

ّ
معروف، ثم قال: إن تقّدمت فحاجب، وÊن تأخ

فواجب. 

- "تار)ــــخ Lغداد" (318/2): ذكر 
 2 – قال الخط#ب �\

- ال�اتب، أن أLاە حدثه، قال: �ان  محمد بن محمد السن¦.
- ابن ق�)عة أن 

\zتقدم إ� القا - .�
�
الوز)ر أبو محمد المهل
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ء من  -
®,F طلقd أن الL دارە، وأمر -

ف ع1 البناء �\ ®Ú�
 . -

\zالنفقة إال بتوقيع القا
- Lقرب  - دار المهل�.

 مع جماعة �\
v
 جالسا

v
قال: و�ان يوما

- dجلس ف#ه، فح²\ رجٌل من 
\zان القا�الموضع الذي 

\ dدdه ودعا له، واّد& أن له ثمن  العامة، فوقف ب[@
و)ق السقوف ولم  \ ?Aب#ضة أخذها منه الوك#ل ل \ ثالث[@

ِصح 
ْ
، عافاك هللا، دعواك، وأف ْ\ dعطه ثمنها، فقال له: َب[@ِّ

 -î4وهندي ون -î¡عن نجواك، فِمَن الب#ض نعا-- و
ي، ح�? أن السمك ي_#ض، والدود  @Aوحما-- وعصاف

ي_#ض، فمن أي أجناسه لك؟ فقال الرجل: أنا ال أبيع 
\ ب#ضة من  و)ق السقوف، �- ثمن ثالث[@ \ ?Aب#ض النعام ل

: اآلن حصحص  -
\zفقال القا ، -î4ب#ض الدجاج الن

الحق، ما كن¿تك؟ فقال: أنا عمر أبو حفص، فقال ل�اتب 
البناء: اóتب، بورك ف#ك: 

نا، توالك هللا، أبو  َ إ� الوك#ل محمد بن عاصم: َح²\َ
\ ب#ضة  ، فذكر أنه له ثمن ثالث[@ -

حفص عمر الب#.\
ط اإلنصاف  ت ع1 �®

َ
ِخذ

/
ا، ا ñdا وال هند ñ#طL ا، ال ñ#دجاج
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منه، ثم أخذ ثمنها عنه، فارجْع أóرمك هللا إ� موجب 
�ان  

ْ
- حساLك، فإن

كتاLك، وما أث_ّته Lاسم عمر هذا �\
\ من الA. واإلóرام، وÊعطاء الثمن   فله ما للصادق[@

v
صادقا

 \  فعل#ه ما ع1 ال�اذب[@
v
�ان �اذLا 

ْ
ع1 الوفاء والتمام، وÊن

: Lاعدك هللا من 
v
ْل له م¢¡خا

ُ
من اللعن والزجر، وق

ح�)مه، ما أقل وقارك لش¿4ك وحس4ك، وَصلِّ ع1 
ك، وارفع التوقيع إل#ه.   ن_#ِّ

- جي4ه، وقال: ثمن 
قال: فلما أخذە الرجل وضعه �\

َّ أر¡عة دوانيق، وأنا، وهللا، ال أبيع هذە الرقعة  الب#ض ع1-
  . ، وم.\ \ Lدرهم[@

- "ال4صائر 
وذكر القصة أبو ح#ان التوح#دي �\

والذخائر" (121/6) مع Lعض االختالف، فقال: �ان 
 -

ف ع1 البناء �\ ®Ú� قد تقدم إ� ابن ق�)عة أن - المهل�.
 Lعض 

v
ء إال بتوق#عه، فح²\ يوما -

دارە، وأن ال dطلق ×®
 \ ، إن �- ثمن ثالث[@ -

\zالسوقة فقال: أصلح هللا القا
\ْ عافاك  - البناء، فقال: َب[@ِّ

ب#ضة استعملها المزوقون �\
 ،

v
، قال: إنما سمعنا ب#ضا -

\zنُت أيها القا هللا، قال: قد ب¿َّ
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- ب#ض 
- أع�\

\zة، قال: أيها القا @Aوأجناس الب#ض كث
é و)حك، إن 

v
- اآلخرة ب#ضا

ا اّدعينا أن �\
ّ
الدن#ا، قال: ف�أن

الب#ض منه الهندي والنî4- والî4- والحما-- 
، فأّي ب#ض ب#ضك؟ قال: ب#ض  - .ãي والدجا @Aوالعصاف

ِعْد دعواك، قال: �- أعزَّ هللا 
�
، قال: فا -î4الدجاج الن

، فقال  -î4ب#ضة (ب#ض) الدجاج الن \ - ثمن ثالث[@
\zالقا

ل�ات4ه: اóُتْب: ذكر أبو جعفر البّ#اض خ4ط ون4ط أن له 
ا؛ ارجع -  ñdا وال هند ñ#ا، ال ن4ط ñ#ب#ضة دجاج \ ثمن ثالث[@

 وجدته 
ْ
ان عملك، فإن \ @Aك ومLحسا ?Aأعزك هللا - إ� دف

\ من الA. واإلóرام   فقد وجب له ما dجب للصادق[@
v
صادقا

 فعل#ه ما 
v
�ان �اذLا 

ْ
وÊعطاء الثمن ع1 الوفاء والتمام، وÊن

\ من اللعن والرجم، ثم الحرمان واالمتهان،  ع1 ال�اذب[@
 éاعدك هللا من ح�)مه ما أقل وفاءك لش¿4كL :ْل له

ُ
وق

- "تار)ــــخ Lغداد"(319-318/2): 
 3 – قال الخط#ب �\

- أبو أحمد الماسح، قال: �انت الحس4ة ب4غداد إ� 
حدث�\

ي الدعاء للسلطان  @A¡Æابن ق�)عة، فوافاە أبو ع4د هللا ال
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 دفع إل#ه ج4ّة خز؛ 
v
- المواóب، فش0 إل#ه أن خ#اطا

\�
ة وترها عل#ه، فكتب ابن  @Aق منها خرقة كبÚل#فصلها ف
ق�)عة إ� خل#فته ب4اب الشام رقعة Nسختها: Fسم هللا 

الرحمن الرح#م. 
، وال  -

أنا إل#ك مشوق، و�Ê رؤ)تك متوق، وما بهذا وعدت�\
ي ابتاع  @A¡Æا ع4د هللا الLك أن أ .Aومما أخ ، -

عل#ه وافقت�\
ج4ة خز سوداء؛ ل#جمل بها الدين، و)خدم بها سلطان 

، و)جعل فاضلها مقنعة للموفقة الصالحة  \ المسلم[@
مها إ� خ#اط، أمرە فيها Lاالحت#اط، ففعل 

�
زوجته، فسل

ون،  @Aراد المبóون، وال األ @Aبها ما ال تفعله األعراب المغ
)، وال األزارقة، أن dأخذوا من ثوب خمسه،  *وال المقاولة (

ف#حصل صاح4ه مأثمه وخ#اطه غرسه، إن هذا ألمر 
 رأdت أن تح²\ 

ْ
- اإلسالم جس#م، فإن

َطب �\
َ

عظ#م، وخ
 üًاإلبراق واإلغالظ، وترك4ه جمL هذا العاض، وتوعدە

- Lاب الشام 
، وتط#ف Lه �\

v
 عات#ا

v
¡ا ¡ه ÷\ ، Lعد أن ت²\

v
عال#ا

ة لألنام، فلعله يرتدع و)قلع و)رجع، والسالم.  .Aل#كون ع

لة. (*) قوله (وال المقاولة)، لعلها: (وال المتاولة) أي الُمتأوِّ
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- "تار)ــــخ Lغداد" (319/2): قال 
 4 – قال الخط#ب �\

 -
�- أبو أحمد الماسح: كتب ابن ق�)عة إ� صاعد األ4óار �\

- dا 
ق من الدوالب طوقه وزجه: Lلغ�\ Ò�ُ ض#عته لما

صاعد، حدر هللا بروحك إ� جهنم وال أصعدها، وعن 
 -

 َعتا ع1 الدوالب، �\
v
ات أLعدها، أن عات#ا @Aجميع الخ

غفلة الرق4اء واألصحاب، فسلب منه طوقة وزجه، من 
غA@ معرفة وال حجة، فإنا V وÊنا إل#ه راجعون، لقد 

هممُت Lالدعاء عل#ه، ثم عطفت Lالحنو إل#ه، وقلت: 
�ان أخذە من حاجة ف4ارك له، وأغنه عن  

ْ
اللهم إن

 ْ ?Aفاب 
v
ارا \÷Êو 

v
المعاودة إ� مثله، وÊن �ان أخذە إفسادا

 . \ ە، dا أرحم الراحم[@ ®� \ عمرە، واóِف المسلم[@
فكتب إل#ه صاعد: قد عمرت الدوالب من عندي، 

والسالم.  

- "تار)ــــخ Lغداد" (320/2): 
 5 – قال الخط#ب �\

- أبو الفتح منصور بن ر¡#عة بن أحمد الزهري 
حدث�\
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)ن وأر¡ــع مئة)،  ®Úوع \ - سنة اثÌت[@
الخط#ب Lالدينور (�\

- الدينور، dقول: 
\zا طاهر العطار قاLقال: سمعت أ

سمعت أLا سع#د السمرقندي، dقول: �ان ب4غداد قائد 
ب ِب2لkِ#ا، كن¿ته أبو إسحاق، و�ان dخاطب ابن ق�)عة 

ّ
dلق

- المخاط4ة أن قال البن ق�)عة: 
\� 

v
، ف4در منه يوما -

\zالقاL
#ك dا أLا إسحاق، فقال  dا أLا Lكر، فقال ابن ق�)عة: لبَّ

القائد: ما هذا؟ قال: dا هذا إنما نكوك#ك إذا قض¿تنا، فإذا 
Lكرتنا xسحقناك، فقال القائد: واو)الەé هذا أفظع من 

األول. 

- "تار)ــــخ Lغداد" (320/2): 
 6 – قال الخط#ب �\

 -
\ãأبو القاسم ع1- بن المحسن التنو -

\zحدثنا القا
(365 – 447 ه)، قال: قال أبو Lكر بن ق�)عة البنه: أLا 

إبراه#م ما شغلك عن أب#ك؟ اسiنفق رأسك، واستمرس 
أخدعك، واستعركت أذناك. 
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- "تار)ــــخ Lغداد" (320/2): 
 7 - قال الخط#ب �\

 -
\ãأبو القاسم ع1- بن المحسن التنو -

\zحدثنا القا
(365 – 447 ه)، قال: سأل عضُد الدولة ابَن ق�)عة عن 

- عققة، وعن 
أوالدە، و�انوا مع Lخت#ار، فقال : هم ب�\

أمري مرقة، وهم Lذلك فسقة. 

- "تار)ــــخ Lغداد" (320/2): 
 8 - قال الخط#ب �\

نا أبو القاسم األزهري، وأحمد بن ع4د الواحد  .Aأخ
، قال: قال  -ï#ا محمد بن جعفر التم

َ
ن َ َ .A

ْ
خ

�
الوك#ل، قاال: ا

- وز)ر  - مجلس المهل�.
- البن ق�)عة �\

أبو الحسن الزهرا/\
 -

: ما حدود القفا؟ فأجاLه �\ -ïلdأحمد بن ب¢)ه الد
طك ف#ه حجامك،  الوقت: ما داع4ك ف#ه إخوانك، و�®

وأّدLك ف#ه سلطانك، واشتمل عل#ه ج�¡انك.  
فقال له : ما حد الصفع؟ قال: الرفع والوضع لل²\ 

والنفع. 
وقال ابن خل�ان: ُجُ�ّ¡ان الثوب: Lضم الج#م والراء 
 -Þد ال4اء الموحدة و¡عدها ألف ثم نون، وdشدxو
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- xسA? القفا، والج�¡ان 
- فوق القب، وÞ- ال�?

الع�)ضة ال�?
لفظ فار×- معرب. 

- (ت 521 ه) 
 9 – قال محمد بن ع4د الملك الهمذا/\

ي" (ص 202): ُح0ِ- أنه يوم  .Aت�ملة تار)ــــخ الط" -
\�

 \ دخول حمدان بن نا÷ الدولة Lغداد صدم س4كتك[@
، فاعتل، 

v
العجم أحد القواد فقتله ورضح فرسه صاعدا

: فقال 
v
ما

�
- ابو Lكر بن ق�)عة مسل

\zفلما وصل وافاە القا
حاج4ه: إن األمA@ نائم، فعاد، فلق#ه إNسان فقال: من أين 

 ،
v
، وألخ#ه م4اعدا

v
؟ فقال: أتانا حمدان وافدا -

\zجاء القا
 .

v
، وظل راقدا

v
، ورضح صاعدا

v
فقتل قائدا

 10 - قال أبو الف�ج الشل¦- (ت 413 أو 423 ه): 
  -

\zالقا -
\ãأبو ع1- المحسن بن ع1- التنو -

حدث�\
- أبو Lكر ابن 

\zالقا -
د/\

�
(327 – 384 ه)، قال: لما قل

ق�)عة قضاء األهواز خالفة له كتب إ� المعروف Lابن 
 ع1 

v
�كر الشاهد - و�ان خل#فته ع1 القضاء ق14- - كتاLا
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ء األخالق،  ، ال,-
ّ
dدّي، وَعنَونه: إ� المخالف الشاق

 .( *الظاهر النفاق، محمد بن إسحاق(

 11 - ح²\ عند عزِّ الدولة جماعة من الفقهاء فيهم 
ِمش، وَمْعِدن 

ْ
، هذا من Lلد الِقش @Aَهَروّي، فقال: أيها األم

اة. 
َ ها �®

ê
ها َ�اة، وج4ال

ê
ِمش، من أهل َهراة، رجال

ْ
الِمش

فضحك عز الدولة(**). 
 dقول فيها: 

ً
ّي َوَرقة Ò @A¡َ ُّÆ12 - كتب إل#ه أبو ع4د هللا ال 

عاء للملوك  ي، الموسوم Lالدُّ @A¡Æالمملوك أبو ع4د هللا ال
 ما وصل إل#ه 

ٌ
- الجوامع، له مّدة

- المواóب، واألذان �\
\�

جائزة. 
4ِض ما أج�)ُته لك 

ْ
ق

َ
ع عليها: ذكرَت أنك منذ مدة لم ت

َّ
فوق

وَهة ُبوَهة، وأحواٌل َمkروهة، 
ُ

، فش
v
ِّ ش¿ئا .Aاب الL من

 -
َعقاٍت �\

َ
- المهاج�)ن، وز

ا �\ v4َس
َ
N كون أحٌد أحقَّ منكdأ

ا، نتال�\  vر
ْ
ف

َ
؟ اللهم غ \ ين، وَص#حاٍت Lمنافع المسلم[@ الدِّ

- "إرشاد األر)ب" (2280/5). 
(*) ذكرها dاقوت �\

- ((مرآة الزمان)) (509/17)، وذكر محققه أن 
(**) ذكرها س4ط ابن الجوزي �\

ِمش هو الÔ¡Æب الصغA@ ال نوى له.
ْ

الِقش
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 .(  إن شاء هللا تعا�(
v
�اف#ا 

v
 شاف#ا

v
* ما فرطت منك تالف#ا

 \  عند َعُضد الدولة وقد خ�ج من ب[@
v
 13 - ح²\ يوما

اط العامل، فقال: هذا 
َّ
ف dدdه أبو الع4اس أحمد بن ع1- النَّ

ا 
v
َ�)َعة و�ان واقف

ُ
ط، فقال له ابن ق

ْ
ف أبوە �ان َي_يع النَّ

ته: هذا لقُب تع�)ف، ألن اللقب ثالثة؛ لقُب  Lح²\
سخ#ف، فقال له عضد 

َ
x ب

َ
ق

ì
ُب تع�)ف، ول

َ
ق

ì
)ف، ول ®Ú

َ
x

)ف فمثُل ركن الدولة 
ْ®Ú

َّ
iالدولة: مثل ماذا؟ فقال: أما ال

- معناە، وأما التع�)ف فمثل ابن 
وعضد الدولة وما �ان �\

سخ#ف فمثل 
َّ
iاط، وأما ال

َّ
اط، وابن الَمق

َّ
ق

a
اط، وابن الل

َّ
ف النَّ

 ز)قط و¡ط4ط وقطقط، فضحك عضد الدولة منه(**). 

- "التذكرة 
 ابُن حمدون (ت 562 ه) �\

َ
 وذكر القصة

الحمدون#ة" (È357 – 356/9ط. صادر) مع Lعض 
ة عضد الدولة،   Lح²\

v
- يوما

\zان القا�االختالف، فقال: 

- "مرآة الزمان" (509/17). 
(*) ذكرها س4ط ابن الجوزي �\

- "مرآة الزمان" (509/17 – 510)، وذكر محقق 
(**) ذكرها س4ط ابن الجوزي �\

الkتاب أن الِمقاط هو الح4ل.
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é فقالوا: أحد العمال  -Þ فسمع استغاثة فقال: انظروا ما
dُعرف Lابن النفاط قد جرت له قصة، فعجب الملك من 
اللقب الذي Nسب هذا الرجل إل#ه، وك#ف هو راضL ðأن 

 : -
\zه وكت4ه. فقال القاLرقاعه وحسا -

dكتب Nس4ه �\
أطال هللا Lقاء موالنا، لقب تع�)ف. فقال عضد الدولة: 
: األلقاب،  -

\zما مع�\ لقب تع�)ف؟ فقال القا ، -
\zا قاd

)ف  ®Úx أدام هللا نعمة موالنا، ثالثة: لقب تع�)ف ولقب
)ف فعضد الدولة وتاج  ®Úiسخ#ف؛ فأما لقب الx ولقب

الملة ومعز األمة وما أش4ه ذلك، وأما لقب التع�)ف فابن 
النفاط وابن الخ#اط وابن الخراط وما أش4ه ذلك. وأما 

لقب الiسخ#ف فابن قطقط وابن زرقط وما أش4ه ذلك. 
�ل Lاب  -

\� \ - مف[?
\zفضحك عضد الدولة وقال: القا

أدخلناە أحسن الخروج منه. 

- "معجم ال4لدان" (358/3): 
 14 – قال dاقوت �\

- أبو Lكر محمد بن         
\zكتاب "أخ4ار القا -

قرأُت �\
فه أبو الف�ج محمد بن 

�
ع4د الرحمن بن ق�)عة" - الذي أل
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محمد بن سهل الشل¦- من هذە الق�)ة – قال: قال �- 
: dا أLا الف�ج الشل¦- بودي أنك من الصلح 

v
- يوما

\zالقا
المشتق اسمها من الصالح، فإن الشلح ع1 ما عرفناە 
مشتق من أسماء ره4ان dلحدون وأعراب dفسدون.  

�ان عز الدولة قد خ�ج  :  15 – قال أبو الف�ج الشل¦-
- معه إ� ُ�َّ من رأى للتص#د، واتفق أن نزل 

\zوالقا
Lقرب الشلح وÞ- ع1 شا*ء دجلة، و�ان فيها مما 

- وجرى 
ة، فلما ورد لقي�\ @Aاذ حانات كثLكروم قرداL يتصل

- الدار 
- ع1- الضحاك �\ - مع أ/.

حدdث، فقال: كنت أم,®
، فقلت:  - جعفر الشل¦- لها Lابن أ/. \ \Aة و¡خت#ار ي(Æالمع
حفظ�ما هللا، قد رأdت ق�)تك؛ ب3س الموطن لقاطن#ه 

 ظنÌتها لسعة الذرع 
v
ل لواردdه، ولقد رأdت بها دورا \ \Aوالم

أقرحة الزرع، فقدرتها دور قوم جلة من أهل الملة، 
فسألت عنها فق#ل إنها موطن قوم من أهل الذمة صناع 

 -âالخ4ث جعلوها خزائن للُمْسِكر، ف²فُت وج
�الُمنِكر، قاتلها هللا من ق�)ة، لقد �ان األمA@ عز الدولة 
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- دار تخ#لتها عرصة من عراص السور، وقد نفخ 
\� 

v
جالسا

- الصور، فقامت ظروف الخ4ث Lدل األموات من 
\�

 -
القبور، ولقد أصاب أبو جعفر ش#خك توالە هللا �\

 .( *االنتقال عنها وLÊعادك منها(

َ�)عة 
ُ
- ابَن ق

\ الزاهري �ستف�? �ان أبو الحس[@ – 16 
: ما dقول 

v
الٍت dََضُعها، فكتب إل#ه يوما َعضُّ

َ
- ت

\� 
v
دائما

ع 
َ
 ع1 َرُجل، فلما رف

v
- رجٍل Lاع ِحْجرا

دە هللا �\ َّdأ -
\zالقا

ن ثمنها، فخ�ج منها ر)ــــح 
ْ

َبها Lعد َوز
�
ل

َ
َبها لُ#ق

َ
ن
َ
ي ذ ?Aالُمش

ُجل، ما الواجب  \ الرَّ قأْت ع[@
َ
صلت Lَحصاٍة فف

َّ
ة؛ ات

َ
ت ُمَصوِّ

ّد؟   أو الرَّ
ُ
dَة فيها الدِّ

ه: الجواب و¡اV التوفيق:  فكتب ابُن ق�)عة تحت خطِّ
ð وال Lائع، 

َ?A
ْ

\ ُمش ْجرÒ عادة Lمثل هذە ال4َدائعÒ ب[@
َ
لم ت

تب 
ê
- ك

ْسَطر �\
ُ
x قهاء، ولم

ُ
تاوى الف

َ
- ف

فلذلك لم ت4ýت �\
ضول، 

ُ
ه dَجري ُمجرى الف

ì
ل
ì
þن هذا وما شاkالعلماء، ول

 ما َجَنْتُه 
َ
َ�ج من أح�ام الُعقول، فأقول: إن ِدdَة

ْ
الُمْسَتخ

- "معجم ال4لدان" (358/3).
(*) ذكرها dاقوت �\
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- ُح�م الُمْهَدار؛ ألن "الَعْجماَء َجْرُحها 
\� 

ٌ
غاة

f
الِحجر ُمل

ّ المختار - ص1 هللا عل#ه وسلم -،  - ِ.� ُج4ار"، لحدdث النَّ
اَر �اِمَن 

َ
ِف َعورتها اْسiث

ْ
ش

ì
ي عند ك ?Aال سّ#ما والُمش

َعة واجب، وع1 ال4ائع لها إرجاُعها 
f
ل ها، ولkن َردُّ السِّ

َ
َسْوَرت

ها،  
ُ
ها َمْنَجن#ق

ُ
، َمِض#ق

v
س ِحْجرا

a
4ض؛ ألنه َدل

َ
ورُد ما ق

هام إذا �انت  َ من ذلك، وÊن السِّ ْ .Aها, ولم َي
ُ
ها َب#َدق

ُ
وُمْطِلق

طا!شة فتلك من العيوب الفاِحشة، وأغراضها نواِظُر 
 .( َرق( بون للخ#ل Lالدَّ

�
ل

َ
ما َ�ستظهُر الُمق

�
*الَحَدق، وقل

- "نهاdة األرب" (È15/4ط. العلم#ة) 
وذكرها الن¢)ري �\

 - - أ/.
\zت إ� القاÛَِس

ُ
N عض القضاة، وقدL - ِ

فقال: اسُتف�?
Lكر بن ق�)عة، فق#ل له .... 

- أبو Lكر ابن ق�)عة إ� ض#عة له، 
\z17 - انحدر القا 

ار من 
�
þالق�)ة سبق أ Ý*ته إ� شا( @Aفلما وصلت سم

م من 
�
أóرته يهودي اسمه شع#ب، ومعه جماعة، فتظل

- "مرآة الزمان" (510/17)، وأفاد محقق الkتاب أن 
(*) ذكرها س4ط ابن الجوزي �\

(الِحجر) Þ- أن�æ الخ#ل، والحدdث رواە ال4خاري (6912) ومسلم (1710) من رواdة 
- هللا عنه.

\zه�)رة ر - س#دنا أ/.



٤٤أخبار ونوادر القاضي أبي بكر ابن قُرَيعة العجيبة 

 -
- الق�)ة �\

وك#له وأعطاە رقعة �ان قد كتبها له معلم �\
، وأخذها وطواها وÞ- رط4ة فانطمس  .AالحL وقتها

- أعطاها ل�ات4ه فقال: اقرأ ما 
\zها. فلما دفعها إ� القا æAóأ

 من المكتوب فيها، فأطال 
v
فيها، فلم dفهم ش¿ئا

- مستوفز واألóرة dص#حون، 
\zاستخراجه لها، والقا

فضاق صدرە واس4iطأ �ات4ه، فأخذ الرقعة من dدdه 
ل#قرأها ف�انت صورته مثل صورة ال�اتب، فرّدها إل#ه 

ع فيها: {يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا ممَِّّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ 
ِّ
وقال له: وق

فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْالَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ} (هود، 91). 
 .( )

v
)ة صاعدا @Aوادفع الرقعة إل#ه. ونهض من السم*

 ، - - مجلس المهل�.
\� -

\zان ابن ق�)عة القا� - 18 
 -

- - أعّزە هللا - �\
\zقول القاd فيها: ما 

ٌ
فوردت عل#ه رقعة

ٍة �انت Lه، 
�
- األبزن لعل

رجل دخل الحمام فجلس �\
، فتخاصم الحما-- 

v
فخرجت منه ر)ــــٌح وتحول الماء ز)تا

- "التذكرة الحمدون#ة" (È225/3ط. صادر).
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\
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 والضارط، واد& �ّل واحٍد منهما أنه �ستحق جميع 
- الجواب: قرأُت هذە 

\� -
\zحقه ف#ه. فكتب القاL ت(Æال

- هذە القصة السخ#فة، وأخلق بها أن 
الفت#ا الظ�)فة، �\

 ماحüً، وÊن �ان ذلك كذلك فهو 
v
 Lاطüً وكذLا

v
تكون عبثا

 Vمن أعاج#ب الزمان و¡دائع الحدثان. والجواب - و¡ا
التوفيق - أن للصاقع نصف الÆ)ت Lحق وجعائه، 

وللحما-- نصف الÆ)ت Lحق مائه، وعليهما أن dصدقا 
المبتاع منهما عن خ4ث أصله وقبح فصله، ح�? 

 .( - أغذيته(
- مÚجته، وال dدخله �\

*�ستعمله �\

- ابن ق�)عة إ� عز الدولة 
\zالقا 

v
 19 - دخل يوما

\ dدdه طبق ف#ه موز، فأعرض عن استدعائه، فقال:  و¡[@
- إ� الفوز Lأþل الموز؟ فقال: صفه 

ما Lال موالنا ال dدعو/\
ح�? أطعمك منه، فقال: ما أصف من جرب دي4اج#ة، 
 ،üًمرم 

v
 وعسüً، وخب#صا

v
فيها س4ائك ذهب#ة، �أنما ز¡دا

- "التذكرة الحمدون#ة" (È225/3ط. صادر) 
(*)  ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\

)، واألبزن حوض من المعدن  -ïط. األعلÈ282/1) "ر¡يع األبرار" -
ي �\ ®Úوالزمخ

ونحوە لالستحمام.
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 \ ، ل[@ ®Úأنه مخ الشجر، سهل المق�أط#ب الثمر، 
 -

\ الطعوم، يiسلسل �\ المكÚ، عذب المطعم ب[@
  .( *الحلقوم. ثم مد dدە فأخذ وأþل(

- دار 
\� 

v
 جالسا

v
: كنت يوما Ý  20 - قال أبو إسحاق الصا/.

 . -
�

- dص1
- أبو Lكر بن ق�)عة ع1 قرب م�\

\zوالقا - المهل�.
فلما ف�غ من صالته نهض و4سط dدdه dدعو، ورفعهما 

 وهو �شد 
ً
 ط¢)لة

ً
ح�? كشف إLط#ه، ثم سجد سجدة

Lجبهته األرض و)م¦- وأنا أتأمله، فلما ف�غ من صالته 
 ّ ر فكرك ع1-

ّ
ّ وتوف : ِلـَم كنَت تحّد النظر إ�- ودعائه قال �-

)عة الملة  ؟ أصبوَت dا شيخ الصابئة إ� �® -
�

وأنا أص1
 -

\zن كنت أعجب من القاkعد، ولL ،الصاف#ة؟ فقلت: ال
وهو يرفع dدdه ح�? dعلو رأسه ثم dحط جبهته األرض 

 -
\Çة من ي_تLمثاL شعرت أنهiحفر بها، فاسd أنه�ح�? 

- قد قطعته. 
، و�ان عندي أ/\ \ \ متنافي[@ طلبته من موضع[@

فقال: وما ذاك dا شيخ الصابئة Lعج#ب، وÊن له من 

- "التذكرة الحمدون#ة" (119/9 -120).
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\
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ا 
ّ
الصواب ألوفر نصÔب. فقلت: وك#ف ذاك؟ فقال: ألن

، قال هللا تعا�: {وَيفِ  \ NشL @Aأdدينا إ� مطالع رغبiنا رافع[@

السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} (الذار)ات، 22). ونخفض ج4اهنا 
، قال هللا وهو أصدق  \ إ� مصارع أجسامنا خاضع[@

: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}   \ القائل[@

ل Lاألو� لط#ف األرزاق،  \ \AستN (طه، 55)، فنحن
وNستدفع Lاألخرى عن#ف اإلرهاق، وهللا ك�)م.  

، فدخلت ع1  -
- عي�\

، وعظم �\ -
وَدَمعت عيناە فأ�Lا/\

الوز)ر وأعدت عل#ه ذلك، فعجب منه وقال: هو واحد 
 .( *زمانه(

- أبو Lكر بن محمد بن ع4د الرحمن 
\zان القا� – 21  

- دن¿ته وتركها 
\zع القاÆوقد ن ، - - دار المهل�.

بن ق�)عة �\
- وجلس إ� جان4ه،  إ� جن4ه، فجاء أبو إسحاق الصا/.

ب الدن#ة Lالمروحة دفعات  وح و÷\ ?Aوأخذ المروحة لي

- "التذكرة الحمدون#ة" (325/9)
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\
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ف ثم 
َّ
ف

َ
- الصالة، فخ

\� -
\zاب، والقا ?Aأنه ينفضها من ال�

- مقر عزها لعز 
قال له: dا أLا إسحاق، أما إنها لو �انت �\

 .( * عل#ك ما هان من أمرها. ثم عاد إ� صالته(

- ابن ق�)عة الع4اُس بن المع1 
\z22 - كتب إ� القا  

- يهودي ز/\ 
، وفقه هللا تعا�، �\ -

\zقول القاd ال�اتب: ما
 جسمه للÚÛ® ووجهه لل4قر، وقد 

v
بن²ان#ة، فولدت ولدا

- فيهما؟  
\z4َِض عليهما، فما يرى القا

ُ
ق

  :
v
فكتب جواLه Lديها

\ اليهود، Lأنهم  هذا من أعدل الشهود، ع1 المالع[@
- صدورهم، ح�? خ�ج من أيورهم، 

¡وا حّب الِعجل �\ Ò
ْ ®�
/
ا

ب ع1 
ì
وأرى أن ُيناط برأس اليهودي رأس العجل، وُ)صل
عنق الن²ان#ة الساق مع الرجل، وُ(سح4ا ع1 

 األرض، و)نادى عليهما ظلمات Lعضها فوق Lعض، 
والسالم(**). 

- "التذكرة الحمدون#ة" (376/9). 
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\

- "وف#ات األع#ان" (383/4).
�ان �\

�
(**) ذكرها ابن خل
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- مجلس 
ي أLا Lكر بن ق�)عة �\ @A¡Æ23 - سأل ال 

 
v
- أرى ل4دا

د، فقال: ما أدري، غA@ أ/\ \Aعن ال - المهل�.
ب  ، وأdدdا ت²\

v
 منقطا

v
، وعظما

v
 مخرطا

v
، وخش4ا

v
مخططا

 .( )
v
، و�لٌّ dطلب Lصاح4ه شططا

v
*م#طا

- ابن ق�)عة): ما 
\zعض الفضالء (إ� القاL 24 - كتب 

 ،
v
- رجل سïّ ولدە مداما

- (أdّدە هللا تعا�) �\
\zقول القاd

وكّناە أLا الندا-، وسï ابÌته الراح، وكناها أم األفراح، 
اب، وكناە أLا اإلطراب، وسï ول#دته  ®Úع4دە ال ïوس
القهوة، وكناها أم الÌشوة، أينâ عن Lطالته، أم يؤدب 

ع1 خالعته؟ 
- حن#فة، ألقعدە  عت هذا أل/.

ُ
فكتب تحت السؤال: لو ن

خل#فة، وعقد له راdه، وقاتل تحتها من خالف رأdه. ولو 
علمنا م�انه، لقلبنا أر�انه. فإن أتبع هذە األسماء أفعا7ً، 

 -
- (ت 502 ه) �\

\ بن محمد بن المفضل الراغب األصفها/\ (*) ذكرها الحس[@
ات األدLاء" (È829/1ط. القلم). وأفادنا الزر�1- رحمه هللا بتار)ــــخ وفاة الراغب  "محا÷\

- الحاش#ة: "روضات الجنات" (249)؛ وعنه أخذنا 
- "األعالم" (255/2) فقال �\

\�
تار)ــــخ وفاته . 

- ص1 هللا عل#ه  - "صح#حه" (2260) أن الن�.
د فحرام، روى مسلم �\ \AالL أما اللعب

é"ر ودمه( \ \Aلحم خ -
دشA@ ف�أنما صبغ dدە �\ \AالL وسلم قال: "من لعب
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وهذە ال�k\ استعما7ً، علمنا أنه أح#ا دولة المجون، 
وأقام لواء ابنه الزرجون، ف4اdعناە وشاdعناە. وÊن تكن 

أسماء سّماها ما له بها من سلطان خلعنا طاعته، وفّرقنا 
 ( *جماعته؛ فنحن إ� إمام فّعال، أح¢ج منا إ� إمام قّوال(

- دار 
- أبو Lكر ابن ق�)عة �\

\z25 – خط4ة خطبها القا 
 : - - إسحاق الصا/. أ/.

ر، 
�
ق، ورّطب فسك

ّ
ر، وعّنب فرز

ّ
\ فوز الحمد V الذي ت[@ّ

ر، و¡ّطخ 
ّ
، ومشمش فصف æAفخ æAم�وخّ¢خ فشّطب، و

ق فجّوز، 
ّ
ح فعّطر، ومّوز فأنضج، ودق

ّ
فعّسل، وتف

ح فطّ#ب، 
�
، وسك�ج فلّوز، ومل

ّæAوجردق فسّمذ، و¡ورد فك
أ 

ّ
، وقث ل فسفتج، وخردل فحّرف، و¡قل فخ²\ّ

�
وخل

ف، 
ّ
ق، و¡ورن فنّعم، ومّصص فحّمض، وطّجن فجف

ّ
فدق

ث، وسكبج فزعفر، وهّرس فصولج، و¡ّصل 
�
وسنÛس فثل

د، وس4ذج فصّعد، وسّمق فمّزز، وطبهج فحّرف، 
ّ
فعق

و¡ّ#ض فعّجج، وجّدا فرّضع، و¡ّطط فسّمن، ودّجج 

- مقالته 
\� - " محمد إسعاف الÌشاشي�. -

ات الراغب األصفها/\ (*) نقلها عن "محا÷\
- مجلة "الرسالة" (العدد È611 بتار)ــــخ 1945/03/19 م).

"نقل األدdب" �\
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ر، وجوذب فخشخش،  ّ\ .Aفصّدر، وفّ�خ فشام، وح4ّب ف
، وخ4ّص فلّوز، وفلذج فحّمر، وقّطف فعّرف،  \ ز فأل[.

ّ
ورز

ر. 
�
ولوزج فسك

س الطحون، والفم الجروش، والحلق  أحمدە ع1 ال²\ّ
ال4ل¢ع، والمعدة الهضوم، والسفل الّنثور، والذكر القؤوم، 
والغداء والعشاء، والفطور والسحور، وأشهد أن ال إله إال 

ل 
�
)ك له، خالق السموات ومحل هللا وحدە ال �®

 ع4دە ورسوله، مبيح 
v
 محمدا

ّ
الطّي4ات، وأشهد أن

الت، وحاظر المحّرمات. 
�
المحل

 أLا إسحاق إبراه#م بن هالل، أرشدە هللا، أطعمنا 
ّ
وÊن

فصدرنا، وماهنا فأثلجنا، وسقانا فروانا، ومّد ستارته 
فأسمعنا وأط�¡نا، واستÌشدناە فأNشدنا، واستحدثناە 

فحّدثنا، فارفعوا أdد�dم إ� هللا ع4اد هللا، فالدعاء له Lما 
ه 

ّ
يرّد ثواب فعله إل#ه، و(سّهل الدعوة الثان#ة عل#ه، إن

ق�)ب مج#ب، وأستغفر هللا �- ول�م ولسائر 
 .( ) \ *المسلم[@

- "التذكرة الحمدون#ة" (308/5 - 309).
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\
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- Lكر ابن  - أ/.
\zإ� القا -  26 -كتب أبو إسحاق الصا/.

- طاهر ابن Lق#ة dعÆّ)ه عن ثور له  ق�)عة عن الوز)ر أ/.
مات: 

- - إنما تكون 
\zقاء القاL ة عن المفقود - أطال هللا(Æالتع

ه من فاقدە، من غA@ أن ترا& ق#مته وال 
�
Lحسب محل

ة، 
�
)د الغل .Aان الغرض ت�قدرە وال ذاته وال عينه، إذ 

\ الزفرة، وتنفÔس ال�k¡ة. فرّب  وÊطفاء اللوعة، وxسك[@
 ،

v
، وذي رحم عاد لها قاطعا

ّ
، وشقيق مشاق

ّ
ولد عاق

، فال لوم ع1 
v
، وناط بهم شنارا

v
دهم عارا

�
وق�)ب قوم قل

التارك للتعÆ)ة عنه، وأحر بها أن xستح#ل تهنئة Lالراحة 
 
v
منه. ورّب مال صامت أو ناطق �ان صاح4ه Lه مستظهرا
، فالفج#عة Lه إذا فقد موضوعة موضعها، 

v
وله مسiثمرا

 - -
\zان للقا�- أنه 

والتعÆ)ة عنه واقعة موقعها. و¡لغ�\
أdّدە هللا - ثور أصÔب Lه فجلس للعزاء عنه، وأنه أجهش 

 -
، وُحِكَ#ت عنه ح�اdات �\

v
، والتدم عل#ه والها

v
عل#ه Lاó#ا
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\ له، وÊقامة الندLة عل#ه، وتعدdد ما �ان ف#ه من  التأب[@
ە واجتمعت ف#ه، فصار  @Aغ -

- تفّرقت �\
فضائل ال4قر ال�?

 عنهم �الذي ق#ل ف#ه من الناس: 
v
بها منفردا

- واحد 
ولÔس L Vمسiنكر ..... أن dجمع العالم �\

 -
ها مزروعة، و)دور �\ وأنه �ان dكرب األرض مغمورة، و)�¡ــّ

ت 
ّ
، و)حمل الغ9

v
- الرã طاحنا

، و�\
v
الدوالب ساق#ا

ا، فال يؤودە عظ#م، وال يبهظه 
ñ
، واألثقال مستخف

:
مستق9

- الط�)ق 
- القران مع شق#قه، وال �\

جس#م، وال dجري �\
 
v
 ال dلحق، وفائتا

v
زا .Aال �سبق، وم 

v
#ا

�
مع رف#قه، إال �ان مجل

 ال dدرك مداە وغايته.  
v
ال ينال شأوە ونهايته، وماض#ا

- له، 
- ف#ه، وما آلمه آلم�\

 الذي ساءە ساء/\
ّ
وأشهد هللا أن

- و¡¿نه استصغار خطب 
- ح�م ما بي�\

ولم dجز عندي �\
جّل عندە وأرمضه، وال يهونّن صعب Lلغ منه وأمّضه؛ 

- مصاLه Lقدر 
 بها من الحّق �\

v
فكت4ُت هذە الرقعة قاض#ا

ما أظهرە من إ4óارە، وأLله من إعظامه. وأسأل هللا أن 
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 ®ÚÛه الL أفضل ما خّصL من المعوضة -
\zخّص القاd

عن ال4قر، وأن dفرد هذە العجماء Lأثرة من الثواب، 
\ من ذوي األل4اب، فإنها وÊن لم  ف[@

�
dض#فه بها إ� الم�ل

 -
\zأن مّس القاL ،ت أن تلحق بهم

ّ
تكن منهم فقد استحق

أdدە هللا س_بها، وأن �ان إل#ه منiسبها، ح�? إذا أنجز هللا 
\ من تمح#ص س¿ئاتهم،  ما وعد Lه ع4ادە المؤمن[@

- جعلها 
وتضع#ف حسناتهم، واإلفضاء بهم إ� الجنة ال�?

 -
\zأورد القا ،

v
، ورضيها لجماعتهم قرارا

v
هللا لهم دارا

حيÌئذ موارد النع#م، مع أهل ال²اط المستق#م، وثورە 
 الجنة ال dدخلها 

ّ
مجنوب معه مسم¢ح له Lه. و�ما أن

الخ4ث، وال dكون من أهلها الحدث، إنما هو عرق dجري 
من أLدانهم، و)روي أغراضهم �المسك، كذلك dجعل هللا 

 .AالعنL -
\zج�)ان للقاd من هذا الثور \ مجرى األخبث[@

 ،
v
 له طورا

v
حرّي، وماء الورد الجورّي، ف#صA@ ثورا

ّ
الش

. ولÔس ذلك Lمس4iعد وال مسiنكر، 
v
وجونة عطار طورا

ر، إذ �انت قدرة هللا - جّل ثناؤە 
ّ

وال مستصعب وال متعذ
 -

- مح#طة، ومواع#دە ألمثاله ضامنة Lما وعد هللا �\
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، من شهوات  \ ، وأول#ائه الصالح[@ \ الجنة لع4ادە الصادق[@
 أعينهم، وما هو س4حانه مع غامر فضله 

ّ
نفوسهم ومالذ

وفائض كرمه Lمانعه ذاك مع صالح مساع#ه ومحمود 
ە - أدام هللا عّزە - ف#ما  .Aمعرفة خL ق

�
- متعل ش#مه. وقل�.

، واحتفظ Lه من صالح األجر،  .Aاّدرعه من شعار الص
ورجع إل#ه من الiسل#م ألمر هللا عّز وجّل الذي طرقه، 

- من ذلك 
\zالقا -

والسكون لما أزعجه وأقلقه، فل#عّرف�\
 
v
 معه Fسهم المشاركة ف#ه، وآخذا

v
ما أóون Lه ضار¡ا

Lقسط المساعدة عل#ه، إن شاء هللا. 

- ابن ق�)عة: 
\zالجواب من القا

وصل توقيع س#دنا الوز)ر LالتعÆ)ة عن الالي الذي �ان 
، و¡الّسبق إ� كثA@ من 

v
، وللدوالب مديرا

v
ا @Aللحرث مث

  .
v
ا @Aوظه 

v
، وع1 شدائد الزمان مساعدا

v
ا @Aالمنافع شه

 ،
v
، ولحماقات ال4قر رافضا

v
ولعمري لقد �ان Lعمله ناهضا

وى له، فإنه �ان من أع#ان  واە وال �®  لنا Lمثله و�®
وأ/\ّ
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، مضاف ذلك إ� خالئق  ®ÚÛال4قر، وأنفع أجناسها لل
- تجدdد الحزن 

حم#دة، وطرائق سدdدة. ولوال خو�\
 
ّ
عل#ه، وتهييج الجÆع لفقدە، لعددتها ف#ه ل#علم أن

الحÆ)ن عل#ه غA@ ملوم، وك#ف dالم امرؤ فقد من ماله 
- مثلها الز�اة، ومن خدم معÔشته به#مة 

قطعة dجب �\
\ ع1 الصوم والصالة. وفهمته فهم متأّمل لمرام#ه،  تع[@
 ما خاطر اللّب 

v
نا

�
وشاóر ع1 النعمة ف#ه، فوجدته مسك

وخامر القلب، ففقد هذا الالي من شّدة الحرق، 
وتضاعف القلق، وتزاdد اللوعة، وترادف االرتماض Lعظم 

الروعة، فرجعت إ� أمر هللا ف#ه من الiسل#م والرضا، 
له س#دنا 

ّ
، واحتذdت ما مث والصA. ع1 ما ح�م وق.\

الوز)ر من جم#ل االحiساب، والصA. ع1 أل#م المصاب، 
ا إل#ه راجعون، قول من علم أنه س4حانه أملك 

ّ
ا V وÊن

ّ
وÊن

 دونه، 
v
بنفسه وماله وولدە وأهله منه، وأنه ال dملك ش¿ئا

إذ �ان جلَّ ثناؤە وتقّدست أسماؤە الملك الوّهاب، 
المرجع ما dعّوض عنه نفÔس الثواب. 
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ووجدت أdّد هللا س#دنا الوز)ر لل4قر خاّصة ع1 سائر 
- أæAó أقوات الL ®ÚÛكّدها وع1 ظهرها 

به#مة األنعام ال�?

وحراثها إال قل#üً، قال هللا س4حانه: {أَفَرَأَيْتُمْ ما حتَْرُثُونَ أَأَنْتُمْ 

تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (الواقعة: 63- 64)، ولما رأى 
الحّجاج األسعار قد تضاdقت، وقرى السواد قد خ�¡ت، 
- Lقائها 

حّرم لحوم ال4قر، لعلمه وعلم جميع الناس Lما �\
- القت#ل 

من المنافع والمصالح. ورأdت هللا تعا� قد أمر �\
ب Lقطعة من Lقرة Lلغ  \²d إ�ائ#ل أن -

- ب�\
الذي وجد �\

ثمنها ثالث مئة ألف دينار؛ فلوال فض#لة ال4قر لما 
- إ�ائ#ل Lعدما 

- األنعام Lذلك، ووجدت ب�\
ت من ب�\ صَّ

ُ
خ

- جفوف ال4حر و)Ûسه 
شاهدوە من قدرة هللا جّل وعال �\

وأمر الح#ة والعصا، فلما غاب عنهم مو× عل#ه السالم 
 .üًع4دوا عج

- أر¡عة من األمم: الهند والفرس 
ووجدت الح�مة �\

 
v
م ال4قر تعظ#ما

�
والروم والعرب. فأما الهند فإنها تعظ

، ح�? إنها حّرمت لحمها وصارت ترى قتل من 
v
مشهورا
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مها وتتطّهر 
�

ء منها. ووجدنا الفرس تعظ -
استحّل ذبح ×®

 ،
v
مها وقد جعلت لها ع#دا

�
Lأبوالها. ووجدنا الروم تعظ

وتمنع من أþل لحومها. ووجدنا العرب قد جعلتها أجّل 
- أع#ادها، وعق#قتها عن أوالدها.  

ق�¡اناتها إ� هللا �\

 \ @]kمل 
ّ
 هللا عل#ه وسلم أنه قال: (إن

�
ّ ص1 - و)روى عن الن�.

من حملة العرش ع1 صورة ال4قرة dدعوان هللا Lأرزاق 
البهائم)، فلوال ما فيها من التك�)م والتعظ#م والتقدdم 

ع1 سائر البهائم لما خّصت بهذە المناقب العظام. ولوال 
- اإلطناب عن الغرض المطلوب، 

- من الخروج �\
إشفا�?

- إdضاح مناقبها، واإلفصاح 
والمذهب المركوب، لزدت �\
\ بها عن  ّ @Aتتم -

Lأوصافها ال�?
ات والحارثات، ولkن قد  @Aالمخلوقات،المرك¢¡ات،والمث
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م.\ ما ف#ه كفاdة، وÊن لم dكن Lلغ النهاdة. (و¡عدە 
 .( *الدعاء) (

- "التذكرة الحمدون#ة" (296/4 - 299). 
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) �\

 
ّ
 هللا عل#ه وسلم أنه قال: "إن

�
ّ ص1 - : أما قوله: و)روى عن الن�. -

و/? @Aقال أبو معاو)ة الب
\ من حملة العرش ع1 صورة ال4قرة dدعوان هللا Lأرزاق البهائم"، فلم يرد ف#ه  @]kمل

\ كعروة بن الA¡Æ@ ووهب   عن التاLع[@
v
حدdث مرف¢ع ف#ما وقفت عل#ه، Lل وجدُت آثارا

- "العظمة" (483) من ط�)ق ع4د المنعم 
هما، منها ما رواە أبو الشيخ �\ @Aبن من4ه وغ

 ط¢)üً، وف#ه قوله عن حملة العرش: 
v
بن إدر(س عن أب#ه عن وهب قال: .... فذكر أثرا

- صورة 
ك �\

ì
- أرزاقهم، ومل

- آدم �\
- صورة إNسان �شفع لب�\

ك منهم �\
ì
�انوا ثمان#ة؛ مل)

 -
ك �\

ì
- أرزاقها، ومل

- صورة أسد �شفع للس4اع �\
ك �\

ì
- أرزاقها، ومل

\� @Aشفع للط� ÚÌال
ٍك منهم أر¡عة وجوە؛ وجه إNسان ووجه 

ì
- أرزاقها، ول�لِّ مل

صورة ثور �شفع للبهائم �\
ÚN ووجه ثور ووجه أسد). وع4د المنعم بن إدر(س قال عنه اإلمام أحمد: �ان dكذب 

ع1 وهب بن من4ه، وقال ال4خاري: ذاهب الحدdث. 
- "العظمة" (30) عن ابن إسحاق عند ذكرە المالئكة حملة العرش 

ونقل أبو الشيخ �\
- صورة رجل 

ك �\
ì
فقال: يزعم أهل التوراة من أهل الkتاب األول أنهم أر¡عة أمالك؛ مل

- صورة ÚN. اه. فهذە األخ4ار من 
ك �\

ì
- صورة أسد ومل

ك �\
ì
- صورة ثور ومل

ك �\
ì
ومل

اإل�ائ#ل#ات. 
- اإل�ائ#ل#ات: 

\� @Aرأي الحافظ ابن كث
ٌ من المفÚّ)ن  @Aُه كث صَّ

َ
ە لسورة األن_#اء (اآلdة 51): وما ق @Aتفس -

قال رحمه هللا �\
- إ�ائ#ل. فما وافَق منها الحّق مما Lأdدينا عن المعصوم 

 ب�\
ُ

هم، فَعاّمُتها أحادdث @Aوغ
 
ٌ
ا من ذلك رَدْدناە، وما لÔس ف#ه موافقة vناە، لموافقته الصحيح، وما خالف منها ش¿ئ

f
4ِل

َ
ق

ِب منها فقد  ْ ا. وما �ان من هذا ال²\َّ
v
ف

ْ
Lه، Lل نجعله َوق

ّ
، ال نصّدقه وال نكذ

ٌ
وال مخالفة

ٌ من ذلك مما ال فائدة ف#ه، وال حاصَل له مما  @Aروايته. وكث -
ص كثA@ من السلف �\

َّ
رخ

 
ُ
)عة ®Úَنْته هذە ال - دينهم لب¿َّ

\� \ ف[@
a
ه تعود ع1 الم�ل

ُ
- الّدين. ولو �انت فائدت

ع Lه �\
َ
َتف

ْ
Ìُي

- هذا التفسA@ اإلعراُض عن كثA@ من األحادdث 
ه �\

ê
k

ê
ْسل

َ
N والذي .

ُ
 الشاملة

ُ
ال�املة

ج  ٌ منها من الkذب الُمَروَّ @Aاإل�ائ#ل#ة، لما فيها من تض¿يع الزمان، ولما اشَتمل عل#ه كث
اظ 

ّ
 الُحف

ُ
\ صح#حها وسق#مها، �ما َحّررە األئمة  عندهم ب[@

َ
ة

َ
ق Òر

ْ
ف

َ
عليهم، فإنهم ال ت

الُمْتِقُنون من هذە األمة.
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آخر ما تجمع عندي من 
أخبار ومسائل القاضي 
ابن قریعة، وسبحانك 

اللھم وبحمدك، أشھد أن 
ال إلھ إال أنت، أستغفرك 

وأتوب إلیك 
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